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VI ER I GANG!
Leder.

VEL møtt på LANDstING!
KFUK-KFUM-speidernes lands-
ting holdes 17.–19. april i Bergen.

HVA sLAGs kuRs sA Du?
Send inn beskrivelse av ditt 
drømmekurs!

åpNING AV FRILuFts-
LIVEts åR 2015
Friluftslivets år har åpnet med 
store markeringer, ordfører- 
overnattinger og Haikeliga. 

pAtRuLjEN I Fokus  
I  Nytt pRoGRAm
Det nye speiderprogrammet 
ønsker å gjøre det lett å arrangere 
patruljemøter og patruljeturer.
 
spEIDERstIGEN
Speiderstigen er hjørnesteinen  
i det nye programmet. 

ENGANG-ALLtID 
sommERtREFF
Kristiansund 18.–21. juni

DEt som IkkE  
skuLLE skjE
Heidi Furustøl skriver om 
forebygging av overgrep i 
Generalsekretærens hjørne. 

Foto: Steinar Fagerli

ARRANGEmENtskAtALoG 
oG ARRANGEmENtspLAN  

ER VEDLAGt BLADEt. 

ut oG opp I tRæRNE
Norges speiderforbund inviterer 
hele Norge til å være med å klatre i 
trær på St. Georgsdagen.

sANkt GEoRG
Andakten er skrevet av  
Martin Enstad.

RoVERsIDENE
Les om roverball i Bergen, 
roverkongress, og sommerens 
roverlandsleir!

FoRBuNDsNytt 
Store og små nyheter fra 
organisasjonen.

FIRE LAND – FIRE FjELL
Askerspeiderne har besteget det 
høyeste fjellet i Norge, Danmark, 
Sverige og Finland.

EN spEIDER ARBEIDER 
FoR FRED oG FoRståELsE 
mELLom mENNEskER
Simon og Vigdis har vært på  
speiderutveksling på Sri Lanka. 

stoRNAppstINDEN  
740 moH.
Astrid Lyshol Johansen forteller om 
sitt favorittfjell i Mitt fjell-spalten.

ARRANGEmENtsINFo
Aktuelle arrangementer.
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Vi er i gang!
FRILuFtsLIVEts åR fikk en pangstart 13. januar. kronprins Haakon stod for den offisielle 
åpningen i Tøyenparken i oslo, og sammen med kronprinsesse mette marit tok de seg god 
tid til å besøke speideraktivitetene i parken. og selvfølgelig ble de invitert med til å delta i 
Haikeligaen! over hele landet ble det holdt tilsvarende arrangementer med stor oppslutning. 

så mANGE som 213 ordførere hadde i forbindelsen med åpningen takket ja til å overnatte ute 
etter å ha blitt utfordret av klima- og miljøvernminister Tine sundtoft. over 100 speidergrupper 
tok utfordringen på strak arm, og har deltatt i tilrettelegging og overnattet ute sammen med sin 
ordfører. dette har gitt både ordførerne og speidere masse positiv medieoppmerksomhet.

tAkk tIL ALLE speidere og ledere som tok utfordringen. dere har vist at speiderne er naturlig å 
snakke med når det er snakk om friluftsliv og kompetanse på uteovernatting hele året. dere har 
satt opp telt, lavvoer og gapahuker, laget mat på bål, varmet forfrosne ordførere, gitt dem frok-
ost om morgenen, og pratet om speiding og friluftsliv rundt bålet. Nok en gang har dere vært 
flotte ambassadører for speideren i deres lokalmiljøer. 

jEG tRoR mANGE av landets ordførere virkelig har fått øynene opp for hvor viktig det er med et 
aktivt, åpent og inkluderende speiderarbeid i sin hjemkommune. som en av våre ledere fortalte 
meg blir speideren sett på som en naturlig samarbeidspartner. Lokale speiderledere utgjorde 
halvparten av møtets deltakere da en av landets største kommuner skulle planlegge sine aktivi-
teter i friluftslivets år.

FRILuFtsLIVEt ER en grunnleggende verdi for oss speidere. og vi har all grunn til å være 
ekstra stolte av det flotte friluftslivet vi driver. enkelt i nærmiljøet, eller mer krevende på fjell-
toppene. speidingen rommer hele friluftslivet. Vi har virkelig markert 
oss ved inngangen til det nye året. La oss fortsette å vise frem med 
stolthet hva vi driver med, og invitere flere med i våre aktiviteter. 

mELD på LAG i Haikeligaen, og inviter venner, familie, kolleger og 
andre til å bli med i konkurransen. Vi er godt i gang, og hadde nærmere 
200 lag påmeldt allerede etter to uker.Ta i bruk aktivitetsprogrammet 
friluftshelt, og la speidere og ledere bli lokale friluftshelter. bli med å 
sette fokus på at speidere kan og elsker sitt friluftsliv!

LEDERFoRum
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13. årgang

Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere
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være stolte av det flotte 

friluftslivet vi driver.
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LANDST ING

LANDstING 2015 vil blant annet diskutere 
spennende saker som ny speiderlov, speider-
metoden og revidert strategi for 2015-2019. 
det blir også behandling av regnskap, bud-
sjett, vedtektsendringer og valg på nytt lands-
styre og til andre komiteer. 

fredag før det ordinære landstinget starter 
vil det bli en introduksjon for nye delegater. 
der vil det gås igjennom hva som skal skje 
på landsting, hvem som har hvilke roller og 
hvordan saksbehandlingen foregår. Lørdagen 
blir det påvirkningstorg hvor delegatene skal 
komme med innspill til ny speiderlov, revidert 
strategi for 2015-2019, og hvordan vi define-
rer kfuk-kfum-speidernes speidermetode. 
det blir også presentasjon av det pågående 
arbeidet med nytt speiderprogram, nytt med-
lemssystem og fornyet ledertrening. 

i forbindelse med kretsenes årsmøter har 
Landsstyret sendt foreløpige utkast til spei-
derlov, speidermetoden, revidert strategi og 
vedtektsendringer på høring.

patruljeførertinget holdes 13.–15. mars på 
Nordtangen. dette er et viktig arrangement 
som sørger for demokratiopplæring og ung 
påvirkning i organisasjonen, og fokuserer spe-
sielt på aktuelle landstingssaker som angår 
aldersgruppen. gruppene oppfordres sterkt 
til å sende sine aktuelle representanter på 
patruljeførerting.

LANDstING.No
Nytt av året er at sakspapirene kun vil bli gjort 
tilgjengelig digitalt, med unntak av toårsmel-
dingen. dette av kostnads- og miljøhensyn. 
sakspapirene blir lagt ut på landsting.no 
fredag 6. mars, seks uker før landsting. det 

vil også være mulig å laste ned sakspapirene 
som pdf, for de som ønsker å ta med seg en 
utskrift. på landsting.no vil du også finne pre-
sentasjon av kandidater som stiller til valg, og 
annen nyttig informasjon om landsting.

VALG
Valgkomiteen er i innspurten i sitt arbeid.  
det skal velges nytt landsstyre (landssjef, 
viselandssjef og seks styremedlemmer, samt 
to varaer), og medlemmer til speidernes 
fellesorganisasjon, kontrollkomité og valg-
komité. det er fortsatt mulig å stille til valg 
eller foreslå kandidater. send e-post til valg-
komiteen på valgkomite@kmspeider.no.  
Valgkomiteen består av anne Valen (leder), 
arne dahler, kari motland og magnus 
rynning Nielsen.

Videre finner du en kort presentasjon 
av kandidatene som foreløpig er klare. 
Valgkomiteens innstilling, og fullstendig pre-
sentasjon av kandidatene, blir gjort tilgjenge-
lig på landsting.no fra 6. mars.

kandidatene til landsstyret er stilt følgende 
spørsmål:

➊ kvifor ynskjer du å sitte i landsstyret?
➋ kva er dine hjartesaker i speidararbeidet?
➌ kva speidarerfaring har du?
➍ utdanning/arbeidserfaring?

Hele presentasjonen av kandidatene og  
svarene på spørsmål 3 og 4 finner du på 
landsting.no fra 6. mars.

stILLER som LANDssjEF:

Anders Østeby (55)

Blakstad KFUK-KFUM-
speidere, Asker og 
Bærum krets.

➊ Nå har vi iverksatt 
mange endringer som jeg 
ønsker å få på plass. å gi 
meg nå ville blitt som å 
hoppe av halvveis i løpet. og så er jeg stolt av 
forbundet vårt!
➋ Ledermiljøer skaper ledertrivsel, som 
skaper aktivitet og liv, som igjen gir flere spei-
dere. men ledermiljø skapes av oss, sammen 
med folk vi liker og folk vi ikke liker. uenighet 
kan skape energi og fornyelse når vi tør å være 
åpne, ærlige og konstruktive. og så er det 
Jesus da. Han er grunnen til at vi holder på.

stILLER som VIsELANDssjEF: 

Gunvor Meling (25)

Direktemedlem

➊ det er utruleg gøy, og 
det er givande å arbeide 
hardt og over tid med å 
utvikle ein organisasjon. 
dei endringane som gje-
rast skal og helst være 
endringar for framtida, som ikkje må endrast 
med ein gong det kjem eit nytt styre. i tillegg 
tek det tid å kome inn i arbeidet, og for eit 
styre å bli kjend. me har hatt ei krevjande 
periode no, med fleire store saker som har 
teke merksemda bort frå andre viktige saker. 
desse er det no på tide å ta tak i, og me treng 

Vel møtt på landsting!
 
17.–19. april avholdes Landsting 2015 i Bergen. Sammen skal 
vi drøfte viktige saker, velge nytt landsstyre og peke ut kursen for 
KFUK-KFUM-speiderne fremover.

LANDstING 2015 
 Valgte delegater fra kretsene, patrulje-

fører- og roverrepresentanter, lands-
styret, ansatte og observatører (må 
meldes til forbundskontoret). 

 17.–19. april. 

 Quality hotell Edvard Grieg i Bergen/
Flesland.

 Innen 20. mars  til forbundskontoret 
(post@kmspeider.no / 22 99 15 50.) 

 Oppdatert informasjon finner du på 
landsting.no, bla. saksdokumenter, 
program og annen praktisk info.
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kontinuitet for å hugse på kva me no har satt 
på vent. me har hatt svært god dynamikk i 
landsstyret, med mange fantastiske men-
neske, og eg håper eg får moglegheita til å 
arbeide vidare med dei, og med nye som kjem 
inn i verv på ulike plan i forbundet frametter.
➋ eg har vore ute av lokalt speidararbeid i 
ei tid. det er blitt mykje papirspeiding, mykje 
møteverksemd og lite tur og anna gøy dei 
siste åra. No hentar eg energi frå å hjelpe til 
i ei gruppe på Lillestrøm, og treff engasjerte 
speidarar og foreldre jamleg. Her ser eg kor 
enkelt det kan vere å bli leiar – men og kor 
usikker ein kan bli på kva som er bra nok som 
ny leiar. det skal vere enkelt å bli med som 
kfuk-kfum-speidar, både som barn og vak-
sen, speidar og leiar, og det skal være eit godt 
miljø å kome til, der det er lov å vakse med 
oppgåvene. dette må og gjelde for å ta på seg 
verv i andre deler av organisasjonen!

stILLER som mEDLEm (to åR):

Erlend Arnøy (29)

Gand KFUK-KFUM-
speidere, Rogaland krets

➊ Jeg ønsker å sitte i 
landsstyret for å kunne 
være med på å påvirke 
og gjøre en forskjell for 
å gjøre speiderarbeidet 
enda bedre.
➋ mine hjertesaker er vekst og speiderens 
renommé i samfunnet. i en ideell verden 
hadde alle vært speidere, men siden dette 
ikke er mulig ønsker jeg at så mange som 
mulig skal få anledning til å være speidere. 
samtidig er det viktig at speiderens gode 
renommé og rykte i samfunnet opprettholdes. 

Tolleiv Ree (33)

Bryne KFUK-KFUM-
speidarar, Rogaland krets

➊ eg har gjennom dei 
siste åra vore heldig og 
fått jobbe med kurs og 
program på forbundsnivå, 
og har gjennom det sett 
kor viktig dei strategiske vala landsstyret gjer 
kvart år er. Val som visjon, representasjon, 
forhold til kontoret og meir. Landsstyret er til 
for å tene speidar-Noreg, og eg har lyst til å 
vere med og jobbe for at framtidas speidarar 

kan få det like fint som eg har hatt det dei 
siste 25 åra.
➋ gjennom åra har eg hatt fleire hjartesaker, 
frå pionering og leir, til kurs og leiarprogram. 
det eg har brent for dei siste åra er kursa 
forbundet og kretsen har, og da særleg trener-
kurs, Norsk roland og 14+. 

Sindre Nesse (22)

Kopervik KFUK-KFUM-
speidere, Haugaland 
krets

➊ eg ynskjer å sitte i 
landsstyret, fordi eg trur 
at eg har noko å bidra 
med. eg er oppteken av 
organisasjonens framtid og at me på alle plan 
i organisasjonen ser dei lengre linjene, og 
den unike moglegheita me har til å påverke 
enkeltpersonar, lokalsamfunn og verda rundt 
oss.
➋ dei siste par åra har engasjementet mitt 
vore i roverarbeidet, så eg kan nok trygt seie 
at det er veldig viktig for meg. så det er nok 
det, saman med leiarutvikling, som er mine 
hjartesaker. og eg tenkjer jo at i og med at 
roverane er mykje av framtida til organisasjo-
nen, så går desse to hand i hand.

Henrik Vagle  
Dalsgaard (26)

Gråkallbanen student-
speiderlag, Trøndelag

➊ Jeg har sittet i styret 
siden 2013 og ønsker å 
fortsette fordi jeg opple-
ver arbeidet som veldig 
lærerikt, utviklende og spennende. Jeg ønsker 
også å fortsette fordi jeg mener at jeg er en 
god ressurs for styret og for organisasjonen. 
➋ internasjonalt speiderarbeid: speiding 
gir opplevelser som styrker fellesskapet, og 
fellesskapet gir trygghet. Vi har et godt fel-
lesskap i Norge, men vi har gigantisk felles-
skap ute i verden som vi må bli flinkere til å 
utnytte. internasjonale opplevelser gir tilhø-
righet, stolthet og utfordringer. ute i den store 
speiderverdenen har vi mye å bidra med, men 
enda mer å lære. Ledertrening: gjennom 100 
år har speiding fostret opp dyktige ledere; 
unge og eldre, lokale og globale, dagens og 
morgendagens. organisasjonen og samfunnet 
trenger gode ledere for å gi utvikling og skape 

gode rammer. dette må vi fortsette med. for å 
kunne gjøre dette må vi ha en sunn kultur og 
et godt ledertreningssystem. Vi må også være 
bevisste på speidernes, rovernes og ledernes 
lederutvikling, samt våre egne holdninger.

Anne-Line Evenstad  
Dahlen (22)

Holmen KFUK-KFUM-
speidere, Asker og 
Bærum krets

➊ speiding er og har 
alltid vært en utrolig 
viktig del av livet mitt. 
Nå har jeg lyst til å være med på å påvirke 
speiderarbeidet som medlem av landsstyret. 
Jeg har lyst til å bidra til at barn får de samme 
gode opplevelsene som jeg selv har hatt gjen-
nom 16 år som speider. i tillegg ønsker jeg 
å lære mer om den fine organisasjonen vår 
og få nye speidererfaringer. Vi er en del av et 
stort internasjonalt nettverk blant annet gjen-
nom Wosm, Wagggs, YmCa og YWCa, og 
jeg håper at jeg som del av landsstyret vil få 
muligheten til å bli bedre kjent med dette.
➋ speideropplevelsen og mestringsfølelse: 
den gode speideropplevelsen og mest-
ringsfølelsen til den enkelte speider er den 
viktigste saken for meg. dette kan kanskje 
ikke måles i antall kurs eller speidermerker 
på skjorta, men mer gjennom smilet du ser 
hos den enkelte speider. kurs og arrange-
menter lokalt, nasjonalt og internasjonalt er 
uansett viktige byggesteiner for å skape gode 
speideropplevelser. som speidere er vi en 
del av et stort internasjonalt fellesskap. det 
er trygt og godt å vite at vi speidere er en del 
av dette store nettverket der vi kan dra stor 
nytte av erfaringsutveksling og inspirasjon til 
videre utvikling. Jeg vil si om speiding som vi 
sier om miljøet: tenke globalt, handle lokalt. 
en annen viktig sak for meg er at speideren 
hele tiden er i stand til å utvikle ledere med 
et stort engasjement som gir muligheten for 
yngre til å ta del i speiderarbeidet. enten det 
er i patruljen, gruppen, Norge eller i verden 
trenger vi ledere som kan utvikle dette store 
fellesskapet og selv få inspirasjon til egen 
utvikling. det er en stor glede for meg å 
kunne bidra positivt i samarbeid med andre 
og også være del av et kristent fellesskap. det 
er godt å ha det kristne som utgangspunkt for 
vår aktivitet.

 Forts. neste side.
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HVA SLAGS kuRS SA Du?
FREMTiDENS LEDERTRENiNG SkAL LAGES FoR DEG. HVA ViL Du HA? 

HAR Du sIttEt ved pulten med hodet i hendene og overskriften «semesterplan» på et ellers 
tomt ark? Har du tenkt på situasjoner du kunne håndtert bedre hvis noen bare hadde fortalt 
deg hva som kunne skje? 

INGEN BLIR FøDt som gode speiderledere – det læres. forbundets kurs er en av mange mulig-
heter til å lære. Nå jobber vi med å fornye og forbedre ledertreningen vår for voksne ledere, og 
vi vil gjerne vite hva du ønsker deg av kurs. kan du beskrive ditt drømmekurs for oss? Når hol-
des kurset? Hvor lenge varer det? Hva er temaet?

sEND INN svarslippen og vær med i trekningen av et gavekort på kr. 200,– i speiderbutikken! 

Hilsen Beverpatruljen

Ragnhild Stokke  
Lundetræ (19)

Madlamark KFUK-KFUM-
speidere, Rogaland krets

➊ i haust har eg flytta 
vekk frå gruppa og kret-
sen og kjenner meg klar 
for nye utfordringar. eg 
er glad i speidaren og fellesskapet vi er ein 
del av; både i gruppa, nasjonalt og på globalt 
plan. eg brenn for å formidla til resten av 
verda kor utruleg bra og ikkje minst kva det er 
å vere speidar. som strukturert, kreativ og løy-
singsorientert føler eg at eg har mykje å bidra 
med i eit styre!
➋ unge leiarar: overgong frå rover til leiar! 
eg ynskjer at me skal ta vare på denne alders-
gruppa. unge leiarar er ein ressurs med eit 
stort potensiale i organisasjonen vår. mange 
sluttar i speidaren etter vidaregåande skule 
og kjem tilbake som leiarar når dei får ungar 
sjølv. dette er sjølvsagt flott, men eg ser 
ingen grunn til at vi ikkje skal klare å halde 

på fleire leiarar når dei flytter til ein ny stad. 
det er dessutan mykje gode leiarressursar i 
eit roverlag, og unge leiarar kan motivera og 
inspirera yngre speidarar til å fortsetja. difor 
må vi leggja til rette for, engasjera og direkte 
utfordra fleire unge til å ta fatt på ein form for 
leiararbeid der dei er! 
Jesus: eg er opptatt av at kfuk-kfum-
speidarane skal vere ein god og trygg plass 
å vere, uavhengig av religion og livssyn. 
samstundes har vi ein fantastisk arena for 
barn og unge til å bli kjent med Jesus! eg 
ynskjer at vi som organisasjon skal utvikla oss 
på dette punktet, t.d. ved å skapa rom for tro, 
tvil, diskusjon og undring på lokale speidar-
møte, kurs, leir og i speidarprogrammet for 
dei ulike einingane. 
kurs: deltaking på kurs har vore viktig for 
meg sidan starten på ungdomsskulen. Her 
har eg blitt kjent med speidarar utanfor 
gruppa og kretsen, blitt utfordra og utvikla 
meg både som speidar og samfunnsborgar. eg 
vil bidra til å oppretta det gode kurstilbodet 
me allereie har, og å utvikla det spesielt mtp. 

å inspirera og skapa ein større og betre felles-
skap av rovarar og leiarar.

Hilde opsal (45)

Ørsta KFUK-KFUM-
speidarar, Sunnmøre

➊ eg ynskjer å sitte i 
landsstyret fordi kfuk-
kfum-speidarane er 
viktig. Har no vore i styret 
i ein periode med bratt 
læringskurve, det tek tid å kome inn i sakene. 
Trur difor eg kan gjere ein betre jobb i styret 
no når eg har kome litt meir inn i arbeidet. 
➋ gjennom speidararbeidet treff ein mange 
barn/unge som treng utfordringar og å opp-
leve meistring. dette får mange gjennom 
speidaren. det er også viktig for meg at spei-
dar er ein kristen organisasjon der friluftsliv 
vert vektlagt.

tEmA:   

tIDspuNkt:  

VARIGHEt:  

ANNEt:   

Send slippen til: KFUK-KFUM-speiderne, Pb. 6810, 0130 Oslo, eller på e-post til ella@kmspeider.no. 

Foto: Dave Bird
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Åpning av Friluftslivets år 2015
Friluftslivets år 2015 ble åpnet med 

brask og bram 13. januar, med store 

markeringer flere steder i landet. I 

hovedstaden var det folkefest for fri-

luftslivet i Tøyenparken, og Kronprins 

Haakon åpnet året til stor begeistring 

for 2000 glade barn og unge! 

TeksT og foTo > svein olav ekvik // 

speiderne var selvfølgelig også til stede 
med pinnebrød på bål, spikking, vedhug-
ging og andre aktiviteter, og promotering 
av Haikeligaen! kronprins Haakon er 

friluftslivets år sin høye beskytter, og stod 
for den offisielle åpningen. sammen med 
kronprinsesse mette-marit, ordfører fabian 
stang og klima- og miljøvernminister Tine 
sundtoft, kom de også på besøk til speider-
området. der tok de seg god tid til å slå av en 
prat og steke pinnebrød på bål. 

oRDFøRERoVERNAttINGER
i forbindelse med åpningen av friluftslivets år 
inviterte Tine sundtoft alle landets ordførere 
til å overnatte ute i sitt lokalmiljø. responsen 
var enorm, og til slutt var det så mange som 
213 ord førere over hele landet som tok 
utfordringen (#nattinaturen). mange steder 
sto speiderne sentralt i tilrettelegging og 

organisering. over 100 speidergrupper hadde 
sin ordfører med på overnatting denne nat-
ten! Hundrevis av medie oppslag forteller om 
fornøyde ordførere som hadde opplevd alt fra 
hagl, regn og sterk vind med storm i kastene, 
til bålkos, leirbålssang og mat på bål.

LEs mER på FRILuFtsLIVEtsAR.No  

oG sE BILDER på INstAGRAm:  

#NAttINAtuREN oG #Få15.

 PROMINENT: Kronprins Haakon og 
Kronprinsesse Mette Marit tok seg god tid til 

grilling av pinnebrød hos speiderne.

9. januar ble den nye sesongen av 
Haikeligaen lansert, med ny nettside, 
månedsoppdrag og fine premier. i 2015 
er hele Norge invitert til å være med i 
konkurransen. To uker etter lansering 
hadde nærmere 200 lag registrert seg. 
meld på lag du også, og vis at kfuk-
kfum-speiderne fortsatt hevder seg i 
konkurransen!

Foto: Thor-Ivar Eriksen

AskERs oRDFøRER Lene Conradi takket ja 
til tilbudet fra askerspeiderne om hjelp til 
utendørs overnatting. – Vi startet med fakkel-
tog inn til lavvoen ved semsvannet. Her åpnet 
ordføreren året og askerspeiderne inviterte på 
selvlagede wraps på bål og hyggelig leirbål til 
godt over midnatt. dagen etter var det felles 
frokost på Nakuhel-senteret sin Cafe smia, 
forteller leder rolf falchenberg.

ASKERSPEIDERNE TOK MED ORDFØREREN UT

PANGSTART PÅ HAIKELIGAEN



8 // LEDERFORUM // 1-2015

ALLE DE NyE vandrermerkene har fått en 
struktur med obligatoriske og valgfrie opp-
gaver. de obligatoriske kravene skal være 
mulig å gjennomføre uavhengig av hvor man 
bor i landet. de valgfrie oppgavene skal gi 
mulighet for fordypning ut fra lyst, interesse 
og bosted. det har vært viktig å formulere 
merkekrav som er entydige og lette å forstå. 
det skal være enkelt både for patruljeledelsen 
og patruljemedlemmene å forstå når de har 
fullført merkekravene. 

DEt ER LAGt VEkt på å formulere merkekrav 
som både er kunnskapsmål og erfaringsmål, 
og at disse henger sammen. for eksempel 
kombinerer fiskemerket kunnskap om fiske-
slag, ferdigheter knyttet til det å fiske (som 
f.eks. fiskeknute), og erfaringer som å tilbe-
rede en fiskerett på tur og å være på fisketur. 
Vi ønsker at merkene med dette skal framstå 
som naturlig program for et eller flere patrul-
jemøter eller på en patruljetur. og at kombi-
nasjonen av erfaringer og kunnskapsstoff gjør 
det enkelt å lage varierte patruljemøter og 
turer. 

GRADssystEmEt ER også ment å skulle 
underbygge patruljemetoden. for bronsegra-
den er fokus å tilegne seg et bredt spekter 
av grunnleggende ferdigheter og kunnskaper 
som hører speiderlivet til. etterhvert som 

man går videre til sølv- og gullgraden er det 
et økende fokus på lederoppgaver, og å ta 
ansvar for patruljens felles læring, utvikling 
og opplevelser. patruljen skal være i fokus i 
vandreralder. det er kun på gullgraden at det 
er rene individuelle oppgaver i form av et eget 
større prosjekt og en egen tur som avslutter 
gullgraden. 

DEt NyE pRoGRAmmEt legger opp til at 
speidere i ungdomsskolealder skal få erfaring 
med å lede og instruere andre speidere selv 
om de ikke er patruljeførere (pf) eller assis-
tenter (pa). ikke alle kan være pf eller pa. 
Noen ganger er det for mange i samme års-
kull til at det er en ledig posisjon til alle. det 
kan være mange grunner til at noen ikke blir 
pf eller pa, det kan handle om tid, lyst, en 
krevende skolesituasjon, eller at man er enga-
sjert i andre frivillige verv som gjør det van-
skelig å være pf eller pa. programfornyelsen 
legger opp til at alle speidere i ungdomssko-
lealder får være med i førerpatrulje, alle får 
mulighet til å reise på patruljeførerkurs, delta 
på peffkro etc. så lenge man går på ungdoms-
skolen. og selv om man ikke er pf eller pa så 
kan man utfordres til å ha ansvar for enkeltin-
struksjoner, enkeltturer, eller ta et delansvar 
for oppgaver i troppen eller gruppen. dette 
tror vi er et avgjørende grep for å holde på 
våre medlemmer i ungdomsskolealder. 

Programfornyelsen ønsker å sette patruljen i fokus for vandrerne. 

Målet er at merker og grader skal være gode verktøy for patruljeførere 

i ungdomsskolealder. Vi ønsker at programmet skal gjøre det lett å 

arrangere patruljemøter og patruljeturer. 

TeksT > martin enstad //
foTo > Lars røraas //

PATRULJEN I FOKUS
I NYTT PROGRAM

FRILUFTSL IVETS  ÅR  2015NYTT  SPE IDERPROGRAM
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Hvor er programfornyelsen nå? 
Januar 2016 skal det nye programmet være fer-

dig. Mange delmål er nådd i programfornyelsen, 

men det er enda et stykke igjen til mållinjen. 

Hva skal vi rekke de neste 10 månedene? 

TeksT > martin enstad //
foTo > Torstein ihle //

programpatruljen snøugle har nå ferdigbehandlet 
speiderstigen, og det er vedtatt struktur for både oppdager-, 
stifinner-, vandrer- og roverprogrammet. gradsprogrammet for 
vandrerne er også vedtatt. fortsatt skal det lages nye merker, 
men den store jobben i 2015 er å produsere innholdselemen-
ter til programbøkene og de nye nettsidene som skal lanseres 
i januar 2016. 

NyE møtER, mERkER oG tIps
konkret handler dette om å produsere ti gode møteforslag til 
hvert semestermerke for både oppdagere og stifinnere (totalt 
100 møteforslag). det handler om å samle, kvalitetskontrol-
lere og skrive inn gode aktivitetsforslag som er relevante res-
surser for speiderledere. ressurser i denne sammenhengen er 
gode lekebeskrivelser, gode aktivitetsforsalg, gode oppskrifter, 
ja alt som kan gjøre det lettere å lede en flokk, en tropp, en 
patrulje eller et roverlag. og det handler om å lage tekster som 
på en god måte for framtidens ledere og speidere kan beskrive 
speidermetoden, patruljemetoden og semesterplanlegging. 
det vil også være viktig å lage verktøy for lederne som gjør det 
mulig å holde oversikt over den enkelte speider sine merker og 
gradspunkter som er utført. 

VI ER på jAkt EttER DItt møtE
som vi har skrevet før er vi på jakt etter forslag til gode møter 
og aktiviteter. Har du en god lek, en god aktivitet, eller kan-
skje et godt møte som du kan tenke deg å dele med andre 
speiderledere? Vi trenger din hjelp for å komme i mål. Har du 
noe du vil dele, så send det til emma@kmspeider.no.

1 OPPGAVE: Mat er 
viktig for at patruljen 
skal kunne prestere 

under NM i speiding.

2 PATRULJE: 
Patruljen klar for haik 

på Norsk Roland.

2

1

Ny pRosjEktLEDER
på grunn av utskiftinger på forbundskontoret har 
programfornyelsen fått en ny prosjektleder. emma 
bodman er ansatt som ny prosjektleder, og skal 
lede programpatruljen på oppløpssiden. emma 
bodman har lang speider erfaring fra finland, har 
det siste året vært kretssekretær i oslo krets, og 
har fra før vikariert på programteamet på forbunds-
kontoret. Vi takker martin enstad, som har gjort 
en formidabel jobb med å lede programfornyelsen 
frem til nå, og ønsker ham lykke til i ny jobb som 
sokneprest i skedsmo.
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sAmmEN mED dette nummeret av 
Lederforum får du heftet «speiderstigen- 
emneoversikt for speidertiden». dette heftet 
er hjørnesteinen i det nye programmet. Heftet 
er først og fremst et lederverktøy som skal gi 
patruljeførere og voksne ledere en oversikt 
over hva kfuk-kfum-speiderne ønsker å 
fylle speidertiden med. 

Heftet er også viktig for å synliggjøre overfor 
menigheten eller andre eksterne samarbeids-
partnere hva vi har fokus på i vårt arbeid. 
speiderstigen ble også omtalt i forrige num-
mer av Lederforum.

speiderstigen er strukturert ut fra arbeids-
gren, og innenfor hver arbeidsgren er den 
strukturert etter våre fem verdier. målene 

innenfor hver verdi er angitt i tre katego-
rier: kan, kjenner og erfart. målene for 
vandrertiden er delt i to nivåer; mellom- og 
ungdomstrinnet.

sEmEstERmERkER oG GRADER
det nye programmet vil inneholde semester-
merker for oppdagere og stifinnere, og grader 
for vandrerne. i tillegg er det utviklet over 80 
ferdighetsmerker for de ulike arbeidsgrenene 
(speidermerker.no). semestermerkene, grads-
programmet og ferdighetsmerkene er verktøy 
for å nå målene i speiderstigen. 

pRoGREsjoN oG NIVå
et vesentlig poeng med speiderstigen er å 
sikre sammenheng i programmet, utfordringer 
på riktig nivå i forhold til alder, og progresjon 
i utfordringene gjennom hele speidertiden. i 
tabellen under har vi hentet mål fra verdien 
«personlig utvikling» for de ulike aldergrup-
pene for å illustrere sammenhengen og pro-
gresjonen mellom målsettingene i de ulike 
aldersgruppene. 

NåR mAN ER FERDIG som 

oppDAGER

NåR mAN ER FERDIG som 

stIFINNER

NåR mAN ER FERDIG 
mED 7. kLAssE som 

VANDRER

NåR mAN ER FERDIG 
mED 10. kLAssE som 

VANDRER

NåR mAN ER FERDIG som 

RoVER

Hva skal vi egentlig holde på med i speideren?  

Hva ønsker vi å tilby av erfaringer og kunnskap?  

Og hvordan skal vi sikre progresjon fra oppdageralder til rovertiden? 

TeksT > martin enstad //

SPEIDERSTIGEN 
– HJØRNESTEINEN I NYTT PROGRAM

O
PP

D
AG

ER
E

EMNEOVERSIKT FOR SPEIDERTIDEN

SPEIDERSTIGEN

har en oppdager erfart å 
delta på utemøter til alle 
årstider, og kan kle seg 
riktig for alle årstider.

har en stifinner erfart å 
måtte kle seg for turer/
møter til alle årstider og 

erfart å pakke og bære sin 
egen dagstursekk.

kan en vandrer kle seg 
riktig for alle årstider og 
pakke sitt eget utstyr for 
overnatting utendørs til 

alle årstider.

har en vandrer erfaring 
med å planlegge og 

delta i ledelsen av en 
patruljetur.

har en vandrer erfaring 
med å klare seg alene 

utendørs i et døgn uten 
kontakt eller hjelp fra 

andre.

kan en rover ta  
vare på eget og  
gruppas utstyr.

FR ILUFTSL IVETS  ÅR  2015NYTT  SPE IDERPROGRAM
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NORGES SPEIDERFORBUND

LEDERBOKA
Kr 299
En helt ny og inspirerende  
håndbok i speiderledelse!

Boka har mange praktiske eksempler 
og teknikker som kan brukes i alle 
ledersituasjoner, både i arbeidslivet  
og i arbeid med frivillige.

Lederboka passer for unge ledere fra 15 år 
og oppover. Selges hos Speider-sport.no 
og Speiderbutikken.no

VELkommEN tIL sommertreff for engang-
alltid i kristiansund, byen hvor to av våre tid-
ligere landssjefer hadde tilknytning, og hvor vi 
skal markere at det har gått 95 år siden kfuk-
speiderne ble stiftet, 3. november 1920. 
mottoet er «mot nye horisonter», og bibel- 
timene holdes av karen andrine flatø.

VI VIL oGså vise dere byen vår og 
Nordmøre på sitt vakreste med blant annet 
atlanterhavsveien, kvernes og grip. dere 
skal oppleve mye på de tre dagene vi har 
sammen, og vil noen fortsette å feriere på vakre 
Nordmøre, så er dere velkommen til det.

HotELLRom er reservert for oss på innlandet/
Tahiti og vi gleder oss til å ta i mot dere der.  
de morgenfriske kan gå fine turer i gammel 
bebyggelse ved hotellet og oppleve havna 
og båttrafikken på nært hold, for eksempel 
sundbåtene og Hurtigruten.   

Reisemåte: fly–Tog/buss–buss–Hurtigrute–
Hurtigbåt, eller bil.

Pris:  enkeltrom kr. 4.600,– /  
dobbeltrom kr. 4.000,–  
(innbetalt før 18. juni). i tillegg 
kommer kr. 300,– som sendes 
sammen med påmeldingen. 

Påmelding: innen 10. mai. må inneholde 
navn, adresse, telefon, e-post-
adresse (hvis du har), romønske/
hvem du vil dele rom med, reise-
måte og ankomsttid.

mER INFoRmAsjoN om programmet får  
de påmeldte på e-post/i posten.

påmELDING sendes til:
Norges KFUK-KFUM-speidere
Postboks 6810 St. Olavs plass, 0130 Oslo,
eller via e-post: post@kmspeider.no
konto nr. 3000.16.88487.   
merk med «engang-alltid treff 2015»

Engang–Alltid sommertreff 
Kristiansund 18.–21. juni

Vel møtt!
Josefinene i Kristiansund



jEG sIttER her og lurer. Tør jeg skrive om seksuelle overgrep? 
da jeg tiltrådte for ett år siden hadde nettopp en kfuk-kfum-
speiderleder blitt dømt for overgrep, og jeg opplevde at deler 
av organisasjonen var sliten. orker dere å høre om overgrep nå 
igjen? en overgrepssak tar mye krefter og det er forståelig at 
organisasjonen vil tilbake til normalen. Normal drift betyr også 
et jevnt fokus på forebygging og håndtering av overgrep. 

NyLIG BLE BokEN «det som ikke skulle skje» – 12 his-
torier om overgrep i kirken – lansert med panelsamtale på 
Litteraturhuset. Hovedbudskapet var at vi som organisasjoner 
må ha et kontinuerlig fokus på forebygging og håndtering av 
seksuelle overgrep. Vi har mange brannøvelser, men ingen 
brann. så når vi vet at overgrep dessverre vil kunne skje igjen, 
hvorfor forbereder vi oss ikke bedre? i kfuk-kfum-speiderne 
har vi retningslinjer, varslingsrutiner, beredskapsplaner, vi har 
politiattest for ledere, kurs for tillitsvalgte og ansatte, og gene-
ralsekretærs ressursgruppe for beredskap mot overgrep. men vi 
skal også bli bedre!

I VåR 1.GANGs vedtatte nye  ledererklæring står det eksplisitt 
at «jeg vil ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet». du 
som speiderleder har et særskilt ansvar for både å være deg 
bevisst det asymmetriske maktforholdet du står i, og at du skal 
tørre å se. det var det andre budskapet fra panelsamtalen. Vi 
må tørre å se, og å stille de ubehagelige spørsmålene. men vi 
skal ikke gå rundt å mistenke hverandre. å se krever mot. ofte 
kjenner vi det i magen når vi ser noe som ikke er akseptabelt, 
men det er vanskelig å si det. 
å være varsler er ofte en taper-
rolle ifølge boken. men egentlig 
superhelter ifølge panelsam-
talen. å bli tatt på alvor er 
avgjørende for den senere 
helingsprosessen. forfatteren 
har utgitt boken i samarbeid 
med kirkelig ressurssenter.  
de tror alltid på den overgreps-
utsatte. det vil jeg også gjøre.

>HEIDIs
H j ø R N E

> Heidi furustøl,  
generalsekretær //

DET SOM 
IKKE 
SKULLE 
SKJE

Foto: Kristin Lothe 
Eldholm

Ut og opp i trærne 
I Friluftslivets år inviterer Norges speiderforbund  
hele Norge til å være med å klatre i trær gjennom  
kampanjen «Mitt tre», som lanseres på St. Georgs-
dagen 23. april. Bli med og bidra til at mange  
tusen speidere klatrer i et tre denne dagen.

TeksT > kirvil kaasa //

tENk DEG tusenvis av speidere som klatrer i trærne på st. georgs-
dagen. det trenger ikke være veldig høyt eller vanskelig å klatre. men 
vi håper at du, patruljen eller speidergruppen blir med og kommer 
dere opp i et tre. Les mer om kampanjen i speiderbladet på side 25. 

HVoRFoR ER tREkLAtRING EN spEIDERAktIVItEt I 
FRILuFtsLIVEts åR?
å klatre er gøy og spennende, og noe de fleste kan gjøre. det er lett 
å komme i gang, det krever ikke noe spesielt utstyr, og de fleste kan 
finne minst ett klatretre i nærområdet sitt. dessuten er det å klatre i 
trær noe som passer godt i speideren: det er enkelt friluftsliv, og det er 
moro og utfordrende for både barn og voksne. klatringen skjer på eget 
ansvar, du må selv vurdere risikoen og hvor dine grenser går, men du 
starter lavt, og strekker deg stadig lengre og høyere, etter hvert som du 
får øvelse, gren for gren!  

Ta bilde av klatringen og del på instagram med emneknaggen  
#mittre og gjerne #få15, #kmspeider og #speiding. Vent med å bruke 
emneknaggen #mittre til 23. april! på nettsiden mittre.no vil du finne 
informasjon, og fra 23. april også bilder av speidere og andre som 
klatrer. 

Foto: Inger N
ygaard
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ANDAKTEN

VI BER FoR

•	 Haikeligaen, og at mange vil 
ta del i friluftslivets gleder i 
Friluftslivets år.

•	 kretsenes årsmøter og alle som 
stiller til valg.

•	 Landsting i Bergen, og at lands-
tinget fatter gode vedtak for 
organisasjonen.

•	 Haugaland, Hedmark og 
oppland, Helgeland, møre og 
Romsdal og Nordre Nordland 
kretser.

VI tAkkER FoR

•	 Flott innsats og gode bidrag  
til Globalaksjonen og barna i  
Ilula i tanzania.

•	 Alle stolte speidere og ledere 
som gjør en forskjell i sine 
lokalsamfunn.

•	 En flott åpning på Friluftslivets 
år, og at vi får vise frem 
speiderarbeidet.

•	 Alt vi har å glede oss til i det 
nye året, og mange nye gode 
speideropplevelser.

st. GEoRG er en klassisk helt. Han saler sin hest og rir til kamp mot ondskapen. Han er en helt 
og en helgen fordi han velger å bruke sin styrke og sitt mot til å kjempe for det gode, og mot 
ondskapen. det ser vi når han kaster seg inn i kampen med dragen. også vet vi at georg til slutt 

ble drept, ikke av dragen, men av den romerske keiseren i en kristendomsforføl-
gelse. Hadde georg valgt å kjempe for det onde, ville han ikke vært en helt og 
en helgen, men en skurk og en forbryter.

GEoRG VAR modig nok til å stå for det han trodde på, selv når det kostet han 
livet. så enten det var drager eller keiseren som ville drepe han, så kjempet han for det han 
trodde var sant og rett. og han som satte mot i georg var jo nettopp Jesus. Han som sier til sine 
disipler, til georg og til oss: «som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre». st. georg er 
en helt og en helgen som hjelper oss å skjønne hva Jesu ord betyr. Han oppfordrer oss til å være 
modige. Til å slåss for de som trenger vår hjelp.

mENNEskENE I ByEN silena trengte georg sin hjelp for å bli kvitt dragen. i våre omgivelser 
kan dragen være en som mobber i skolegården, en som ikke vil la dem få være med på laget 
som ikke er blant de raskeste eller kuleste. en som aldri vil la deg glemme feil du har gjort, selv 
om du er tilgitt av både gud og mennesker. eller kanskje dragen er de som heller vil prioritere 
det å tjene penger enn å ta hensyn til naturen, klimaet og fattige mennesker som særlig lider 
under de klimaendringene som vi opplever i verden.

å ELskE ER EGENtLIG noe av det modigste som finnes. for den som elsker er villig til å slåss 
for andre enn seg selv. den som elsker er villig til å la andre være like viktig, ja til og med vikti-
gere enn seg selv. 

DEN som ELskER likner litt på st. georg, som var villig til å dø i kampen mot dragen. den som 
elsker likner litt på Jesus som var villig til å dø for oss. den som elsker, har trukket sitt sverd, 
ikke for å drepe, men for å beskytte.

DA ER DEt VIktIG å vite hva man vil beskytte. og enten man da er speider eller ikke så kan vi 
finne god hjelp i speiderløftets ord: «i tro på guds hjelp lover jeg å tjene gud, hjelpe andre og 
leve etter speiderloven».

Bibeltekst: Joh 13, 30–35 
Andakten er hentet fra bloggen veltalt.blogspot.no

TeksT > martin enstad //
foTo > Harald undheim //

SANKT GEORG
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ROVERSIDER

RoVERBALL 

 I BERGEN
TeksT > martin grønfjell //

foTo > Thomas-andré dahl og elisabeth kristoffersen //

spEIDERskjoRtER oG -skjERF ble byttet ut med gallaantrekk, og ingenting ble 
etterlatt til tilfeldighetene da rover-Norge skulle på roverball i bergen! rovere fra 
fjern og nær møtte opp for å få med seg denne begivenheten, og ingen reiste skuffet 
hjem. etter en rebus inspirert av den kommende roverlandsleiren nå til sommeren, 
der sekkeløp, potetplukk, bøtteholding og kims (bonde-)lek sto på programmet, var 
alle de nylig faglærte bøndene klare for ball! roverne fikk servert tre retter fra kokkene 
i rover bjørgvin, og alle falt godt i smak. Herrenes, damenes og takk for maten-tale 
var selvfølgelig innslag under middagen. 

da alle satt igjen med fulle mager, god selvtillit og tommel opp til kokkene, var det 
klart for dans! etter at roverne hadde fått svingt fra seg på dansegulvet, ble resten 
av kvelden brukt til kortspill og prat. på søndag fikk roverne delta på gudstjeneste i 
åsane kirke, der kollekten ble gitt til kfuk-kfum-speiderne. Takk til rover bjørgvin 
for et godt gjennomført arrangement!

Rundløype i ekte bergensvær på lørdagen.

Her er noen av balldeltakerne 
som  hadde pyntet seg til fest  
i flotte gallaantrekk! 
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som kFuk-kFum-RoVER og -speidar er det ganske lett å tenkja 
på engasjement som noko naturleg. og det er det jo, i stor grad. 
me er med  i ein sprudlande barne- og ungdomsorganisasjon som 
er med på å forma gode, aktive og fine menneske, noko me sjølve 
er med på å gjera mogeleg. gjennom speidaren vert ein vant til å 
bry seg, samarbeida, uttrykkja kva ein meiner og hjelpa til der det 
trengst. 

sAmstuNDEs kAN DEt vera vanskeleg å kopla dette engasje-
mentet opp mot politisk engasjement. fyrst og fremst fordi  
speidarrørsla er politisk uavhengig, slik at organisasjonen ikkje 
skal involvera seg direkte i partipolitiske sakar, men òg fordi 
mange av oss fyrst og fremst assosierer speidaren med eit trygt, 
ganske tøysete, og sosialt fellesskap.  

kVIFoR skRIV mE då om engasjement? Jo, fordi me har noko 
som mange av oss kallar speidarpolitikk, og her får ein verkeleg 
sett engasjementet inn i ein ny kontekst. Når me til helga reiser 
til Trondheim for å delta på roverkongressen 2015, skal me 
vera speidarpolitiske. Når me debatterer sakane, kommenterer 
innlegg, og stemmer fram ein ny rovernemnd, skal me vera spei-
darpolitiske. Når nemnda frontar my World-undersøkinga om 
post2015-prosessen, vil me at de skal vera speidarpolitiske. og 
når du deltek på gruppe- eller kretsting lokalt, diskuterer kva som 
skal skje i roverlaget neste halvår, eller står opp for nokon som har 
det vanskeleg, er du òg speidarpolitisk. 

mE VIL FRAmLEIs vera gode, aktive, tøysete og sosiale i alle set-
tingar der me roverar er saman. dette gjeld òg roverkongressen. 
samstundes er dette ei helg der vårt rover- og speidarengasje-
ment får heilt konkrete speidarpolitiske konsekvensar. i tillegg 
til å treffa nye og gamle kjente, får du utfordra deg sjølv, enten 

du deltek for fyrste eller femte gong. om du 
finn ut at du vil stilla til val, er det sjølvsagt 

veldig kjekt. me heier på deg og ditt 
engasjement!

Rovernemnda, v/Marta Nagel-Alne

tIL sommAREN får du sjansen til å delta på rover-
landsleir! om du har deltatt mange år tidlegare, 
eller blir med for fyrste gong, er det uansett verdt 
å setja av denne veka i juli. Leiren blir arrangert på 
rennesøy, i eit flott og friskt kystlandskap der det i 
løpet av leiren blir mange forskjellege kjekke akti-
vitetar. det vil dessutan bli god tid til avslapping og 
sosialt samvær, i ekte roverånd. 

FøLG mED på roverleir.no for nyhei-
ter om leiren, program, reise, og 
anna nyttig informasjon.

mE sjåAst på roverleir!

ENGASJERT PÅ KONGRESS?

ROVERLEIR 
PÅ RENNESØY 2015

RoVERLANDsLEIR 2015

 Født i ‘99 og eldre. 

 11.–18. juli. 

 Rennesøy i Rogaland.

 1850,– (2300,– ved  
påmelding etter fristen).

 Innan 15. mars.
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FoRBuNDSNYTT

ER Du VåR NEstE LANDsLEIRsjEF?
Landsstyret søker etter personer som kan 
tenke seg å være leirsjef for vår neste 
landsleir i 2018. Landsleir er kfuk-
kfum-speidernes største og viktigste 
arrangement. arrangementet er strategisk 
viktig for forbundet og skal være forankret 
i forbundets øvrige arbeid. kjerneverdiene 
våre skal være en tydelig del av leiren.

Leirsjefens oppgaver:
•	 Lede hovedkomiteens arbeid.
•	Ha hovedansvar for å planlegge, gjen-

nomføre og evaluere landsleir 2018.
•	 Løpende rapportere fremdrift til lands-

styret og generalsekretær.
•	definere profil for landsleir 2018 

sammen med forbundet sentralt.
•	utarbeide prosjektplan inklusive ved-

tak, organisering, ansvar, milepæler, 
risikoanalyse, miljøaspekter, kontroll 
m.m.

Vi søker deg som:
•	brenner for kfuk-kfum-speiderne.
•	Har ledererfaring og kan vise til 

resultater.
•	 er inkluderende, omsorgsfull og 

tydelig.

Landsleir er en prosjektorganisasjon som 
er aktiv i omtrent tre år. organisasjonen 
beskrives detaljert i en organisasjonsplan 
og organisasjonshåndbok. ansatte, komi-
teer og utvalg har en støttefunksjon til 
prosjektorganisasjonen. prosjektet ledes 
av landsleirsjefen (frivillig) som rapporterer 
både til landsstyret og generalsekretær. 
prosjektet koordineres av en ansatt 
prosjektkoordinator.

HAR Du FoRsLAG tIL LANDsLEIRstED? 
Landsstyret inviterer grupper, kretser og 
enkeltpersoner til å komme med innspill til 
hvor landsleiren i 2018 bør arrangeres. 

et tett og godt samarbeid med kommune 
og lokale samarbeidspartnere vil være vik-
tig for valg av sted. kretsene oppfordres til 
å fremme forslag til landsleirsted og dette 
kan gjerne diskuteres på kretsenes årsmø-
ter. det er åpent for innspill til sted både 
i egen krets, eller i et annet område. det 
er ønskelig med en beskrivelse hvor dere 
sier noe om hvorfor dette stedet egner seg. 
stedet skal kunne ta i mot en leir på 6000 
speidere, og logistikk og beliggenhet vil 
være sentrale vurderingskriterier.   

koNtAkt oss!
kontakt forbundskontoret på 22 99 15 50, 
eller send e-post til generalsekretær Heidi 
furustøl, heidi@kmspeider.no, dersom du 
har spørsmål, ønsker å søke, har forslag til 
personer eller om du har tips til landsleir-
sted. Tips og innspill ønskes snarest!

sted og landsleirsjef presenteres på lands-
ting i bergen 17. april 2015.

GRUPPELEDER-
KONFERANSE 
I OKTOBER
det blir ny gruppelederkonferanse 23.–25. 
oktober 2015. dette har blitt en viktig 
møteplass for gruppeledere og andre grup-
pestyremedlemmer i organisasjonen, så 
hold av datoen! 

Viktige temaer på konferansen blir det nye 
speiderprogrammet, nytt medlemssystem 
og fornyet ledertrening. som tidligere vil 
det bli lagt opp til valgfrie økter, spennende 
foredrag, nyttig informasjon, og ikke minst 
gode muligheter til utveksling av erfarin-
ger, samtaler og hyggelig samvær med 
andre ledere. Les mer om arrangementet i 
arrangementskatalogen 2015–2016 som 
er vedlagt bladet.
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VI SØKER LANDSLEIRSJEF 
OG LANDSLEIRSTED 
Vil du gi 6000 speidere fantastiske opplevelser for livet? 
Da håper vi du søker om å bli landsleirsjef i 2018. 

Foto: CF Salicath



OPPDATERTE RETNINGS- 
 LINJER FOR POLITIATTEST
arbeidsgruppen som er nedsatt av 
speidernes fellesorganisasjon og som 
har jobbet med revisjon av retningslinjer 
for politiattest, har avsluttet sitt arbeid. 
oppdaterte retningslinjer finner du på 
kmspeider.no/politiattest. merk også at 
politiattester nå skal søkes elektronisk 
via politi.no. 

kFuk-hjemmet i London har fra 1. juli 
ledig seks «ettåringsstillinger», fem 
husassistenter og én kontorassistent.  
De søker engasjerte, selvstendige og 
utadvendte ungdom over 18 år som  
liker å jobbe. 

Husassistentenes oppgaver er rengjøring, 
matlaging, vedlikehold, ta imot gjester og 
miljøarbeid. kontorassistenten har ansvar for 
å besvare telefon og e-post, oppdatering av 
hjemmesiden/facebook, å ta i mot gjester,  
daglig kasseoppgjør, miljøarbeid og har vakt 
som husassistent annenhver helg. 

ettåringene får mye ansvar for driften av 
huset og skal prege miljøet det året de er her. 
men å være ettåring handler om mye mer enn 
trappevask og matlaging, det gir også et unikt 
år med praktisk ledertrening. Ledertreningen 
fokuserer på personlig utvikling, organisa-
sjonskunnskap og praktiske ferdigheter, og 
samfunnsengasjement lokalt og globalt.  

Har du hatt lederoppgaver i en organisasjon, 
menighet eller på skolen, er det flott om du 
forteller om dette i søknaden. du må kunne 
arbeide i samsvar med kfuk-hjemmets 
kristne målsetting. Lønn £100,– per uke, 
samt fri kost og losji. ettåringene bor på huset 
og arbeider 40 timers arbeidsuke + miljøakti-
viteter. søknad sendes til soknad@kfukhjem-
met.org.uk senest innen 20. februar. Har du 
spørsmål, ta kontakt med daglig leder solveig 
Øiestad på tlf. +4420 7727 9346 eller på 
mail solveig@kfukhjemmet.org.uk

kfuk-hjemmet er et hjem for norsk ungdom, 
som kommer til London for å studere eller 
arbeide, samt for turister. Hjemmet ligger i 
Holland park, i et sentralt og rolig strøk vest 
i London. kfuk-hjemmet holder til i et gam-
melt herskapshus, hvor norsk stab står for 
den daglige driften. miljøet er ungt og aktivt 
og du bor midt i en spennende storby.

Les mer på kmspeider.no eller  
kfukhjemmet.org.uk 

Takk for innsatsen!
globalaksjonen 2014–2015 er nettopp avsluttet, og i løpet av 
høsten, julen og begynnelsen av nyåret har gruppene samlet inn 
penger. mange har gode og etablerte lokale tradisjoner, og den 
lange aksjonsperioden gjør at gruppene kan gjennomføre aksjo-
nen når og på den måten som passer best. 

da Lederforum gikk i trykken, hadde speidere over hele landet samlet inn over kr. 
180.000,– til globalaksjonen 2014–2015 i løpet av høsten. Vi regner med at det vil 
komme inn mer når pengene som er samlet inn rundt jul og i januar kommer på konto.  
i tillegg ble det samlet inn over kr. 600.000,– på globalløpet på landsleiren i sommer. 

Tusen takk for en formidabel innsats! dere har vært med på å gi barn og ungdom i ilula 
bedre oppvekstvilkår og mulighet til å få gå på skole. på globalaksjonen.no kan dere se  
bilder fra mange grupper som har gjennomført globalaksjonen på ulike måter.

globalaksjon 2015–2016 vil fortsette støtten til ilula orphan program (iop) og samar-
beidet med kfuk i Tanzania. som en del av arbeidet til iop drives et viktig speiderarbeid 
som kfuk-speiderne tidligere har vært med på å starte. Har du enda ikke fått sett årets 
globalaksjonsfilm kan du enten finne den på Youtube ved å søke på «globalaksjonen», 
eller sende en e-post til post@kmspeider.no for å få den tilsendt til nedlastning.
Takk for strålende innsats!

så Du kfuk-kfum-speidernes lille rekla-
mefilm «speiding gir opplevelser for livet» 
på TV2 1. juledag? der fikk du se glimt fra 
landsleiren asker 2014. filmen blir vist på 
reklamefrie dager på TV2, og vil neste gang 
bli vist i påsken. Hvis du ikke klarer å vente 
helt til da, kan du se den på kmspeider.no 
eller Youtube.
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Profilfi lm på TV2

VIL DU JOBBE ET ÅR I LONDON?

Bildet er tatt utenfor KFUK-hjemmet.  
Tora, Steven, Jens, Maria og Helene er  
fem av årets seks ettåringer.
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OPPLEVELSER

GALDHøpIGGEN x 2
både høsten 2013 og 2014 besteg vi galdhøpiggen 2469 
moh. første gang i nydelig sommervær, andre gang i full 
vinter. begge gangene i slutten av august. det siste var 
et nødvendig oppsamlingsheat med rovere som manglet 
«Norges tak». dette symboliserte også mye av det vi lærte: 
at været skifter og at erfaring og kunnskap er viktig.

kosEtuR tIL Et LAND mED FIRE BERG
på vår tur til danmark bodde vi i Horsensspeidernes hus 
i skogen, og ikke bare besteg vi fire av deres berg, vi fikk 
også en kveld og påfølgende dag med felles speideraktivi-
tet. det ble internasjonal speiderutveksling og ikke veldig 
lange turer til høyeste møllehøj 171 moh., til høyeste 
punkt i danmark – et tårn, som var høyeste unaturlige 
punkt på toppen av en gravhaug, og til Himmelbjerget 
som man før trodde var høyest. en sosial tur med masse 
opplevelser!

toppEkspEDIsjoN I NoRD
få dager etter landsleiren i asker satt vi oss på flyet med 
sas til Tromsø. Vi måtte kjøre til kiruna og overnatte før 

vi neste dag fortsatte inn til parkeringen, før ny dagstur 
og overnatting på kebnekaise fjellstasjon. dagen etter 
måtte vi ta toppen av kebnekaise med 2100 moh. i litt 
surt vær forserte vi breen og klatret opp fjellsiden i en ekte 
«Via ferrata» (klatresti). over 1400 meters stigning med 
alle elementene krevde godt utstyr, et godt hode og riktig 
proviantering.

FINLANDs HøyEstE ER HøyEst I NoRGE
finland sitt høyeste punkt Halti 1324 moh. er en grense-
røys mot Norge. Noen hundre meter lenger inn på Norsk 
side ligger derimot toppen av fjellet Halti, bare høyere. 
Litt ironisk synes vi! siste fjell i rekken ble tatt av mange 
med stive ben etter kebnekaise ett drøyt døgn tidligere. 
at alle minus én ble matforgiftet av siste middag på 
kebnekaise fjellstasjon, gjorde ikke ting lettere. Vi takker 
kfuk-kfum-speiderne i Nordkjosbotn for hyggelig felles 
middag utendørs kvelden før! 

oppsummert besteg totalt 15 askerspeidere alle fire top-
per i speiderskjorte disse to årene. en del flere var med på 
en eller deler av turene.

Høsten 2013 startet Askerspeiderne sitt roverlag 
Schærpåss på en lang reise. En reise som skulle bli 
vakker og utfordrende. Vi skulle bestige det høyeste 
fjellet i Norge, Danmark, Sverige og Finland! Ideen var 
å lære nye og gamle rovere lederskap og avansert fri-
luftsliv samtidig som vi nådde et stort felles mål.

TeksT > rolf falchenberg //
foTo > rolf falchenberg, Trond bøe  og Thor ivar eriksen //

Fire land – fire fjell 
med Askerspeiderne
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1 TAULAG: Jubel på toppen  
av Kebnekaise 2100 moh.

2 LANDLIG: Danmarks høyeste 
punkt er Møllehøj 171 moh. 

3 INTERNASJONALT: 
Felles speideraktivitet med 

Horsensspeiderne. 

4 GRENSEFJELL: På toppen  
av Halti 1324 moh.

5 KORTREIST: Askerspeiderne 
på toppen av Galdhøpiggen 

2469 moh.

1

2

3

4

5
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INTERNASJONALT

EN SPEIDER ARBEIDER 
FOR FRED OG FORSTÅELSE 

mELLOm mENNESKER

At speiderne synes det er koselig å 
tilbringe tid i teltet, og spesielt de nye, 

kjenner vi til hjemmefra også. Speidere er 
speidere, uansett opprinnelsesland.
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VI FIRE HAR nå bodd og jobbet sammen 
på sri Lanka i fire måneder. utvekslings-
programmet er etablert som et samarbeid 
mellom brønnøyspeiderne og deres venn-
skapsgrupper på sri Lanka. prosjektet er 
finansiert av fredskorpset, gjennom LNu. 

måLEt FoR prosjektet er i hovedsak å styrke 
vennskapet mellom brønnøyspeiderne 
og deres vennskapsgrupper på sri Lanka, 
fremme speiding og styrke det lokale spei-
derarbeidet både i Norge og på sri Lanka, 
jobbe for bedre forståelse mellom tamiler og 
singalesere, samt Nord-sør-problematikken, 
som altså i dette tilfellet er Norge-sri Lanka.

I oktoBER kom en gruppe brønnøyspeidere 
til sri Lanka og deltok på vennskapsleir med 
både singalesiske og tamilske speidere. 
å skape en felles plattform på grasrotnivå 
for disse folkegruppene er en viktig del av 
arbeidet med økt forståelse og respekt for 
hverandre. selv om tamiler og singalesere 
bor i samme land, har de ulikt språk, noe 
som gjør at det i dagliglivet blir relativt tyde-
lige skiller. «en speider arbeider for fred og 
forståelse mellom mennesker». speideren 
er en organisasjon som favner bredt, uav-
hengig av språk, religion eller etnisk opprin-
nelse. Nettopp derfor gir speiderarbeidet 
på sri Lanka en ypperlig mulighet til å øke 
forståelsen og respekten mellom tamiler og 
singalesere. Vi håper at denne leiren bidro 
til grobunn for et videre samarbeid mellom 
speiderne i brønnøysund og på sri Lanka, 
men også vel så mye mellom singalesiske og 
tamilske speidere.

FoR å styRkE speiderarbeidet på sri 
Lanka har vi blant annet vært ledere for 5th 
moratuwa, en speidergruppe med en herlig 
gjeng guttespeidere. allerede på vårt første 
speidermøte var det tydelig at det var en 

engasjert og lærevillig gjeng. det har rett 
og slett vært en fryd å være ledere for disse 
ungdommene. Vi har lagt mye vekt på akti-
viteter som styrker samhold og samarbeid 
innad i gruppa. Tanken er at når alle blir sett 
og får bidra, vil det være mer stas å være 
med i speideren, og at man på den måten 
får kvalitet i speiderarbeidet og mange 
engasjerte fremtidige ledere. antallet spei-
dere har økt i løpet av høsten, noe både vi og 
de selvsagt er veldig fornøyde med.

I pAmuNuGAmA, litt nord for hovedstaden, 
fant vi en aktiv YmCa-gruppe med mange 
norgesvenner. promotering av speiding 
i form av foredrag, workshops og mini-
speiderleir har vært noe av det vi har vært 
med på her. det var tydelig at interessen 
for speiding absolutt er tilstede, men som i 
mange norske grupper, setter mangelen på 
ledere en stopper for omfanget av speiderar-
beidet. på senhøsten ble det imidlertid klart 
at lederen var på plass og ungdommene 
kunne nå starte speidingen for alvor. for en 
tid tilbake var det aktive speidere her, så det 
er godt å se at selv om speiderarbeidet har 
ligget nede en stund, så er det godt mulig å 
starte på nytt med friskt mot.

Nå ER ALLE fire godt plassert i 
brønnøysund og vi er klare for å fortsette 
prosjektet på norsk jord. Vi har lært mye, 
og forhåpentligvis lært noe bort også til de 
menneskene vi har vært i kontakt med. en 
gjenganger i dette prosjektet har vært at 
vi ofte har sett at det lille vi har gjort, kan 
bære store frukter. det er viktig å huske på 
i det ukentlige speiderarbeidet her hjemme 
i Norge også. man må ikke alltid gjøre så 
voldsomt mye selv for at det skal bety mye 
for noen. det lille du gjorde litt sånn i forbi-
farten kan bety mye for en av dem som får 
glede av det.

Speiding kan være så mangt, og for to nordlendinger gikk turen 
til Sri Lanka. Simon Slåttøy fra Brønnøyspeiderne og Vigdis 
Lindberg Juliussen fra Ballstadspeiderne, ga seg i august 
avgårde mot fjernere himmelstrøk og nye eventyr. Sammen med 
to speidere fra Sri Lanka, en tamil og en singaleser, skulle vi være 
med på historiens første Global Friendship Exchange Program. 

TeksT og foTo > Vigdis Lindberg Juliussen //

1 VENNSKAP: Bilde av oss fire som er med 
i utvekslingsprosjektet Global Friendship 
Exchange Program.

2 TAU: Båtmannsknop er basic speider- 
kunnskap og knute nummer én for de nye 
speiderne i Pamunugama.

3 GLEDE: I 5th Moratuwa er det ingenting å  
si på humøret. Her har vi stort sett vært ledere 
på speidermøtet én gang i uka.

1

2

3
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MITT  F JELL

STORNAPPSTINDEN
  740 moh.

Å velge et fjell å skrive om i Lofoten er vanskelig. 
Vi har så mange flotte fjell og heier som er verdt 
en tur og som gir fantastiske opplevelser og en 
unik utsikt. Vigdis, min speidervenn har skrevet 
om Vetten, et fjell midt på Vestvågøy. Jeg  
velger å skrive om Stornappstinden som ligger  
på Flakstadøy enda lenger vest ut i havet.

TeksT og foTo > astrid Lyshol Johansen //
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stoRNAppstINDEN ligger rett bak 
den lille bygda Napp, der min mamma 
vokste opp. der har jeg vært mye, og 
søskenbarna mine og jeg var ofte på 
tur i fjellet rundt stornappstinden da vi 
var små. i dag har jeg søskenbarn åse 
med på turen, jevngamle og glade i å 
gå på tur. stornappstinden ligger også 
ved Nappstraumen med yttersiden av 
Vestfjorden på den ene siden og innersiden 
av Vestfjorden på den andre siden. den 
rager 740 meter over havet og den går stort 
sett 600 meter rett opp.

VI stARtER på Nappsskaret og rusler inn- 
over en grusvei. Været er nydelig, en disig 
klar høstdag i oktober. Vi treffer på hester 
og sauer som beiter i området mens vi fort-
setter turen innover mot selve tinden. 

NåR Du GåR I FjELLEt i Lofoten trenger 
du ikke gå langt før du kan se utover store 
områder. Vi skuer utover Vareidvannet som 
ligger der speilblankt, og nyter de vakre 
fargene som naturen har om høsten. det er 
ikke til å unngå at vi snakker om bestemora 
vår som har vokst opp på Vareid, og som 
døde for to år siden 91 år gammel. snakk 
om liv, død og sykdom, får oss til å tenke 
på hvor heldige vi er som bor her vi bor, og 
hvor viktig det er å ta vare på hverandre.

jo LENGRE vi går, jo mer starter klatringen 
oppover. et stykke fremfor oss ser vi to på 
tur opp mot toppen. Vi skuer ut over Napp-
straumen, som ligger mellom Vestvågøy 
og flakstadøy, og skimter skottinden i 
det fjerne. bak skottinden kan vi så vidt 
skimte fjellene på Hamarøya. Nede ved 

Nappstraumen ligger storbåthallaren. der 
finner du det eldste steinalderbostedet som 
er funnet i Lofoten, ca. 6000 år gammelt.

Et Nytt BLIkk utover mot Vareid, viser at 
vi er kommet mye høyere opp og husene 
skimter vi bare så vidt. Lofotluksus! 
Hverdagslykke! det er vanskelig å finne 
ord for hvilken glede og stolthet vi har, for 
naturen og stedet vi bor på.

VI spIsER blåbær, tyttebær og krøkebær 
mens vi fortsetter turen opp mot toppen. 
midt i lia møter vi to damer på tur ned, de 
var her for første gang. de hadde snudd i 
det bratte partiet rett før den siste slake 
lia mot toppen. stor var ergrelsen da de 
hørte at det kun var snakk om noen meter 
til før de hadde kommet til den siste slake 
lia. åse forteller om sitt første møte med 
henget og redselen for å gå videre. da var 
det godt å ha noen som ledet vei og hjalp 
henne over kneika. damene lovte å prøve 
på nytt en annen gang. 

DEN sIstE kNEIkA er seig, men vi når 
toppen. utsikten er enorm. dette var første 
bratte turen etter jeg hadde brukket foten, 
og hadde ikke åse vært med spørs det om 
jeg hadde nådd toppen. Hun snakket og 
lokka meg opp de siste meterne, og jeg 
angra ikke. guds skaperverk er mangfoldig.

2

1

3

4

1 SKJORTEFIN: Glad og lykkelig på toppen,  
speiderskjorta er selvsagt med.
2 SOLNEDGANG: Stornappstinden ligger  
rett bak den lille bygda Napp.
3 UTSYN Fra toppen er det flott utsikt  
utover Nappstraumen.
4 SELSKAP: Søskenbarn Åse er med som turkamerat.
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KURS OG ARRANGEMENTER 
VÅREN 2015

1.12. HAikELiGAEN VÅREN 2015. Ny sesong!

13.–15.2. RoVERkoNGRESS
 bergen. født i ’99 og eldre. pris: 580,–. 

19.–24.2. EVENTyR uTLAND – jENTETuR
 London. påmelding utløpt. 

22.2. TENkEDAGEN
 programmateriell finnes på speiderprogram.no. 

6.–8.3. ViNTERTRÅkk
 Lokalt. mer info på speiderprogram.no.  

merker kjøpes på speiderbutikken.no.

13.–15.3. PATRuLjEFØRERTiNG
 Nordtangen. født i ’01–’99. påmelding via kretsen 

innen 20. februar. pris: 1200,–.

27.3–1.4. ViNTER-RoLAND
 utsikten i odda. født i ’00–’98. påmelding innen 6. mars. 

pris: 1600,–. 

28.3.–1.4. EkSPEDiSjoN ViNTER
 seljestad i odda. født i ’99–’97. påmelding innen  

6. mars. pris: 900,–.

1.–5.4.  TuRLEDELSE ViNTER
 finse. født i ’98 eller eldre. påmelding innen 6. mars. 

pris: 1200,–. 

11.4.  DAGSkuRS – ANDAkT
 gardermoen. født i '97 og eldre. påmelding innen  

11. mars. 

17.–19.4. LANDSTiNG 
bergen. påmelding innen 20. mars.   

23.4. ST. GEoRGSDAG
 programmateriell finnes på speiderprogram.no.

24.-25.4. HoLDNiNGER oG HANDLiNGER
 Tjøme. født i ’97 og eldre. påmelding innen 27. mars. 

pris: 1100,–.

24.–26.4. MEDiEkuRS FoR uNGE TALSPERSoNER
 Holtekilen folkehøgskole, bærum. født i ’01–‘96. 

påmelding innen 27. mars. pris: 900,–. 

30.4.–3.5.  BANEVokTERSAMLiNG
 Nordtangen. rovere og ledere. påmelding innen  

29. april. gratis.

22.–25.5.  kiLT
 Nordtangen. født i ’02–’99. påmelding innen 1. mai. 

pris: 1200,–.

5.–7.6. NM i SPEiDiNG
 stavanger. født i ’05–’99. patruljene kvalifiserer seg i 

kretsene. mer informasjon på nmispeiding.no. 

Arrangementskatalog og arrangementsplan  
fram til og med sommeren 2016 kan lastes ned  

fra kmspeider.no under materiell. Se også  
kalenderen på speiderprogram.no.

Ny ARRANGEmENtskAtALoG for 2015 og fram til og 
med sommeren 2016 er vedlagt dette nr. av Lederforum. 
bruk den som hjelp til å planlegge hele speideråret i god tid. 
katalogen gir deg oversikt og informasjon om sentrale kurs 
og arrangementer. sjekk ut hva som passer for deg og dine 
speidere! arrangementene er delt inn etter arbeidsgrener, og 
er sortert kronologisk i tid. Ta vare på katalogen og bruk den 
sammen med gruppens og kretsens årsplaner i planleggingen 
av speidersemesteret.

I mIDtEN AV arrangementskatalogen finner du en kort-
fattet arrangementsplan for 2015–2016. den kan med 
fordel nappes ut og henges opp på veggen hjemme eller i 
speiderlokalet, eller tas vare på et egnet sted. Ta kontakt 
med forbundskontoret om du ønsker tilsendt flere arrange-
mentskataloger eller arrangementsplaner. de finnes også 
til nedlasting på kmspeider.no. oppdatert informasjon og 
påmelding til kurs og arrangementer finner du alltid i kalen-
deren på speiderprogram.no.

ARRANGEMENTER

ARRANGEmENTSKATALOG 
OG ARRANGEMENTSPLAN 
FOR 2015-2016
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